
Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 

 
č. j.: NMPS/892/2011-328/11/OVŽP/Ho 
      
vyřizuje: V. Houhová 
tel.:    482 360 356  
e-mail:               houhova@nmps.cz  
 
v Novém Městě pod Smrkem 04.04.2011 

 
Pan  
***** 
****** 
460 11  LIBEREC III  
 
 
 

PŘEDMĚTEM ŘÍZENÍ:  
 
Stavba: „Vodní zdroj – vrtaná studna, na pozemku p. č. 82/2 (zahrada) v katastrálním území  

 Jindřichovice pod Smrkem“  
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  
R O Z H O D N U T Í 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
  
Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), posoudil v územním řízení podle § 84 a 91 stavebního zákona  žádost o vydání územního rozhodnutí, 
kterou  dne 04.03.2011 podal pan **** **** (nar.****), bytem ****, Liberec  (dále jen „stavebník"), a na 
základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

 
územní  rozhodnutí  o  umístění  stavby 

  
„Vodní zdroj – vrtaná studna, na pozemku p. č. 82/2 (zahrada) v katastrálním území Jindřichovice pod 
Smrkem“. 
  

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
- stavebník (nar. ****), adresa, Liberec  
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice 

pod Smrkem 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
- zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a obce Jindřichovice 

pod Smrkem, dále na internetových stránkách Městského úřadu Nové Město pod Smrkem 
 

Popis stavby: 
Projekt k územnímu řízení vypracovaný zodpovědným autorizovaným projektantem RNDr. Lubomírem 
Soukupem, odborně způsobilým v hydrogeologii a sanační geologii (č. 1685/2003), řeší umístění vrtané studny 
na pozemku p. č. 82/2 (zahrada) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem. Stavba je navržena 
v zastavěném území obce Jindřichovice pod Smrkem. Studna bude umístěna ve vzdálenosti 19,6 m od hranice 
pozemku p. č. 74 (ostatní plocha - ostatní komunikace), ve vzdálenosti 25 m od hranice pozemku p. č. 79 
(zahrada), ve vzdálenosti 21,5 m od hranice pozemku p. č. 82/3 (zahrada), ve vzdálenosti 24,5 m od hranice 
pozemků p. č. 83 (zahrada) a p. č. 411 (trvalý travní porost), a to vše v katastrálním území Jindřichovice 
pod Smrkem.  
Ve vytyčeném místě bude vyhlouben průzkumný hydrogeologický vrt HJ-2, který bude upraven a využíván jako 
vrtaná studna pro osobní potřebu. Hloubka vrtu bude do cca 30,0 m.  
Dotčený pozemek pro vrtanou studnu: p. p. č. 82/2, katastrální území Jindřichovice pod Smrkem.  
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Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

9. Vodní zdroj – vrtaná studna bude umístěna na pozemku p. č. 82/2 (zahrada) v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem.  
Umístěná stavba je zakreslena na přiloženém situačním výkresu v měřítku 1:1000.   
Dotčené pozemky stavbou: pozemek p. č. 82/2 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem. 

10. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 19,6 m od hranice pozemku p. č. 74 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), ve vzdálenosti 25 m od hranice pozemku p. č. 79 (zahrada), ve vzdálenosti 21,5 m 
od hranice pozemku p. č. 82/3 (zahrada), ve vzdálenosti 24,5 m od hranice pozemků p. č. 83 (zahrada) 
a p. č. 411 (trvalý travní porost).  

11. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek p. č. 82/2 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem. 

12. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval 
autorizovaný projektant RNDr. Lubomír Soukup, odborně způsobilý v hydrogeologii a sanační geologii 
(č. 1685/2003), případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

13. Před prováděním výkopových prací musí investor zajistit vytyčení všech podzemních inženýrských sítí u 
jejich správců. Tyto sítě nesmějí být vlivem provádění prací nebo nedbalého zabezpečení výkopu 
poškozeny. 

14. Stavba bude provedena jako vrtaná v profilu 165 mm do hloubky cca 30 m pod úroveň terénu. 
15. K vlastní realizaci stavby vrtané studny je nutné povolení vodoprávního úřadu a souhlas 

s nakládáním s vodami, které bude vydáno na základě předložené žádosti a dokladů. Žádost bude 
podaná na příslušném vodoprávním úřadě, kterým je MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu 
a životního prostředí.   

16. Stavební úřad si vyhrazuje právo uvedené podmínky změnit, popřípadě doplnit, bude-li to vyžadovat 
veřejný zájem. 

 

Odůvodnění 
Dne 04.03.2011  podal pan ***** **** (nar. ****), bytem *****, Liberec, u zdejšího stavebního úřadu žádost 
o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní 
řízení.  
Stavební úřad dospěl k závěru, že stavba bude projednána v územním řízení, neboť nesplňuje podmínky 
ustanovení § 96 odst. 4) pro vydání územního souhlasu, protože bylo potřeba stanovit podmínky pro realizaci 
vyplývající ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů  a ani nesplňuje podmínky ustanovení § 95 stavebního 
zákona pro zjednodušené územní řízení, protože obec Jindřichovice pod Smrkem nemá územně plánovací 
dokumentaci.   
 V souladu s § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne 08.03.2011 pod č. j. NMPS/892/2011/OVŽP/Ho 
zahájení územního řízení účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům,        
a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na pozemku p. č. 82/2 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem, 
vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
vrtané studny umístěné na pozemku p. č. 82/2 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem (POZN. pozemek 
na němž se má záměr uskutečnit). K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené 
s ohledáním na místě na den 28.03.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad dále upozornil 
účastníky řízení, že námitky či připomínky mohou být uplatněny nejpozději při tomto veřejném ústním jednání, 
jinak k nim nebude přihlédnuto. 
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání bylo vyvěšeno na úřední desce 
Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, úřední desce obce Jindřichovice pod Smrkem a zveřejněno 
způsobem umožňující dálkový přístup od 08.03.2011 do 24.03.2011. 
   
Žadatel předložil tyto doklady: 

- Projektová dokumentace vypracovaná autorizovaný projektant RNDr. Lubomír Soukup, 
odborně způsobilí v hydrogeologii a sanační geologii (č. 1685/2003),  
- Vyhodnocení hydrogeologického průzkumu  
- Technická zpráva 
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- Certifikáty hydrochemických analýz 
- Hydrogeologický posudek a projekt hydrogeologického průzkumu  

- Kopie katastrální mapy  
- Informace o parcelách 
- Souhlas obce Jindřichovice pod Smrkem s umístěním stavby ze dne 04.03.2011. 

 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených orgánů státní správy 
vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využití území a vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
v platném znění.   
 
Předložený záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění.  
Žadatel čestně prohlásil, že informace o záměru umístění stavby byla bezodkladně vyvěšena na veřejně 
přístupném místě a to od 08.03.2011 až do doby veřejného ústního jednání 28.03.2011.  
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených orgánů státní správy 
vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:  

 Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:  

Veřejnost neuplatnila připomínky.  
Stavební úřad neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat.  
 
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky 
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li  z povahy věci k jejich kontumaci. 
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho 
právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje. K vlastní realizaci stavby je 
nutné povolení vodoprávního úřadu ve Frýdlantě.  

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
- stavebník (nar. ****), adresa, Liberec  
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod 

Smrkem 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
- zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a obce Jindřichovice pod 

Smrkem, dále na internetových stránkách Městského úřadu Nové Město pod Smrkem 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého 
kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, Odboru výstavby a životního 
prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho 
náklady Městský úřad Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí. Včas podané odvolání má 
odkladný účinek.  
 
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřístupné.   
 
Zároveň účastníky řízení upozorňuje, že pokud jim nebylo předmětné rozhodnutí doručeno doručovatelem přímo 
do vlastních rukou, ale ve smyslu § 23 odst. 1a 2 správního řádu uloženo u městského úřadu nebo na poště a  
jestliže  si  adresát  uloženou  písemnost  nevyzvedl ve  lhůtě  deseti  dnů,  písemnost  se  považuje  za  doručenou  
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desátý den. Lhůta pro případné podání odvolání se tedy počítá nikoliv od faktického převzetí předmětného 
rozhodnutí účastníkem řízení na městském úřadě nebo poště, ale od desátého dne od uložení písemnosti.  

 
 

 
Veronika Houhová v. r.  
referentka Odboru výstavby a ŽP 
 
 
 
OBDRŽÍ: 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (obdrží doporučeně, do vlastních rukou) 
- stavebník (nar. ****), adresa, Liberec  
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod 

Smrkem 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
- zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a obce Jindřichovice pod 

Smrkem, dále na internetových stránkách Městského úřadu Nové Město pod Smrkem 
 

Dále obdrží: (obdrží doporučeně, do vlastních rukou) 
- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, PSČ 464 

01(souhrnné stanovisko zn. č. 643/2011/OSUZP/3/No ze dne 03.02.2011) 
 
Příloha: 

- 1x ověřenou dokumentaci obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí   
- situace stavby 

 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nové Město 
pod Smrkem a obce Jindřichovice pod Smrkem a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. 

 
 
 
Vyvěšeno dne : ……………………..                                       Sejmuto dne : …………………….. 
 
 
 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


